
1. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1496  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego 

koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

egzaminu ze znajomości języka polskiego z dnia 7 lipca 2016 r. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1044 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i 

uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2010 r.  

Dz.U. 2010 Nr 75, poz. 483 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece z dnia 16 lutego 

2009 r. 

Dz.U. 2009 Nr 31, poz. 215 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i 
okazjonalnie czynności zawodowe farmaceutyz dnia 4 listopada 2009 r. 
Dz.U. 2009 Nr 194, poz. 1500 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania 
zawodu farmaceuty”z dnia 25 maja 2004 r.  

Dz.U. 2004 Nr 136, poz. 1458 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb 

aptekarskich z dnia 15 maja 2003 r. 

Dz.U. 2003 Nr 93, poz. 865 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności 

zawodowej farmaceutów z dnia 31 marca 2003 r. 
Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 612 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej 

w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle 
określonych czynności ze względu na stan zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.  

Dz.U. 2003 Nr 27, poz. 232 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów z 

dnia 10 grudnia 2002 r.  
Dz.U. 2002 Nr 219, poz. 1845 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i 

trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa 
wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu z dnia 30 

listopada 1992 r. 
Dz.U. 1992 Nr 94, poz. 470 

 

Prawo farmaceutyczne- ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 t.j. ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki 
z dnia 18 października 2002 r.  
Dz.U. 2002 Nr 187, poz. 1565 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r . w sprawie recept lekarskich  

Dz.U. z 2017 r. poz. 1570 t.j.  
 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia z 

dnia 27 sierpnia 2004 r.  
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Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 t.j. 

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 
 
 

 

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.  
Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 t.j.  
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji 

przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 547 t.j.  
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie 

refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 

lub za ich uzupełnienie 

Dz.U. 2011 Nr 274, poz. 1626 

 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz 

ramowego wzoru umowy na realizację recept  z dnia 8 grudnia 2011 r.  

Dz.U. z 2013 r. poz. 364 t.j. 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych z dnia 6 listopada 2012 r. 

Dz.U. z 2012 r. poz. 1259 
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budzetu państwa leków , 

środków spozywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

przysługującch bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia z dnia 9 czerwca 2016 r.  
 Dz.U. z 2016 r. poz. 824 
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